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 هـ9334-9341 احلادي عشريف أقساو جائزة الفود حلفظ القرآن الكريه يف عاموا  الفائزات
 

 جائزة الفود للتنيز:/  يف القسه األول  الفائزات

 الدار املتنيسة  -أ 

 اشه املديرة الدار

 العناربيت عبدالعسيس بً عبداهلل ٍياء  معَد إعداد املعلنات

 املعلنة املتنيسة -ب 

 الدار احللكة اشه املعلنة

 الفوزاٌ ) مصائي ( أمساء بيت أبي بلر أمساء بيت شليناٌ بً عبدالعسيس اخلييين

 القسه الثاىييف  الفائزات
 الفرع األول )الكرآٌ كاماًل(

 الرتتيب الدار احللكة اشه الطالبة و

 األوىل اليور ) مصائي ( أمساء بيت أبي بلر أىفال خالد أمحد اجلرب 1

 األوىل ملرر معَد إعداد املعلنات الكاعة اخلامصة لولو عبداهلل علي الصويلت 2

 الجالجة الكرآٌ ) مصائي ( أو كلجوو ً الدوي أمل عبدالعسيس عبد الرمح 3
 

 الفرع الجاىي )عشروٌ جسء(

 الرتتيب الدار احللكة اشه الطالبة و

 األوىل الكرآٌ )صباحي( أمساء بيت أبي بلر شَاو صاحل عبداللطيف الفخاو 1

 الجاىية معَد إعداد املعلنات الكاعة الجاىية مراو حمند شليناٌ الفاحل 2

 الجالجة الفوزاٌ ) مصائي( اخليصاء دالعسيس حمند املداهللشارة عب 3

 رالجالجة ملر الفرقاٌ )مصائي( أو املصاكني ميرية عبد العسيس شليناٌ السىيدي 
 

 الفرع الجالح )عشرة أجساء(

 الرتتيب الدار احللكة اشه الطالبة و

 األوىل الفوزاٌ ) مصائي( صفية بيت حيي أمواج حمند عجناٌ الصلراٌ 1

 الجاىية الفرقاٌ )مصائي( أو املصاكني ابتَاج عبدالعسيس شليناٌ السىيدي 2

 الجالجة البياٌ ) مصائي ( عائشة بيت أبي بلر مَا شليناٌ أمحد الفراج 3
 

 الفرع الرابع )مخصة أجساء( 

 الرتتيب الدار احللكة اشه الطالبة و

 األوىل مج الرياحني )بيات(برىا األرجواٌ أرياف عبداحملصً يوشف املصعود 1

 الجاىية الفرقاٌ )مصائي( أمساء بيت أبي بلر مسية عبدالعسيس مَيا املداهلل 2

 الجالجة اهلدى ) مصائي ( أمساء بيت أبي بلر وعد علي شعود الطوالة 3

 الفرع اخلامض )جسأيً(

 الرتتيب الدار احللكة اشه الطالبة و

 األوىل البياٌ ) مصائي ( أو كلجوو ملياء خالد علي البداح 1

 الجاىية اليور ) مصائي ( ذات اليطاقني فاطنة حمند عبداهلل اليصار 2

 الجالجة برىامج الرياحني )بيات( اخلسامى شارة شعود عبدالعسيس الفخاو 3
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  يف القسه الثالث الفائزات 

 جائسة الفَد للخلكات

 الرتتيب لداراشه ا اشه املعلنة أمساء الطالبات اشه احللكة و

 الكاعة الرابعة 1

 ليلى بيت عبداهلل بً ىاصر الفاحل

 ٍيد بيت شعد بً ىاصر الدوي 
معَد إعداد 

 املعلنات
 وضخى بيت أمحد بً مصاعد احلند األول

 شارة بيت أمحد بً عبدالرزاق املطوع

2 
أمساء بيت ابي 

 بلر

 ابتصاو بيت عبداحملصً بً علي البدر

شليناٌ بً أمساء بيت 

 ( 1)  عبدالعسيس اخلييين

 الفوزاٌ

 ) مصائي ( 
 مراو بيت شليناٌ بً أمحد الفراج الجاىي

 بشرى بيت عبدالعسيس بً عبداهلل اخلليفي

 حفصة بيت عنر 3

 أثري بيت محود بً شعد العنار

 أبرار أمحد حمند الدخيل
 البياٌ

 ) مصائي (
 صً البَلليشادٌ بيت إبراٍيه بً ح الجالح

 شروق بيت راشد بً ىاصر املكخه

 القسه الرابعالفائزون يف 

 ةصرر حافظجائسة الفَد أل
 

 الدار احللكة الطالبةاشه 

 الفرقاٌ أمساء بيت أبي بلر شارا حافظ عبدالرشيد
 

 

 ( حجبت جائستَا الختيارٍا الفوز باملعلنة املتنيسة  .1) 
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